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$ Meest gelezen nieuws

Prima prestaties Rolschaatsvereniging
Olympia
(https://www.mierlonu.nl/nieuws/prima-
prestaties-rolschaatsvereniging-olympia/)

42ste RegioBank Kersenronde onderdeel van
Beloftecompetitie
(https://www.mierlonu.nl/nieuws/42ste-
regiobank-kersenronde-onderdeel-van-
beloftecompetitie/)

Vier avonden wandelen in Mierlo
(https://www.mierlonu.nl/nieuws/vier-

SP-afdeling Nuenen op sterven na dood
(https://www.mierlonu.nl/nieuws/sp-
afdeling-nuenen-op-sterven-na-dood/)

Vijf vragen over het appverbod op de fiets
(https://www.mierlonu.nl/nieuws/vijf-
vragen-over-het-appverbod-op-de-fiets/)

Centrummanager Nuenen kost veel meer
dan verwacht
(https://www.mierlonu.nl/nieuws/centrummanager-
nuenen-kost-veel-meer-dan-verwacht/)

Senzer-baas René Walenberg: ‘Ons verhaal
ligt vaak genuanceerd’
(https://www.mierlonu.nl/nieuws/senzer-
baas-rene-walenberg-ons-verhaal-ligt-
vaak-genuanceerd/)

Trof verdwaalde kogel Nuenenaar?
‘Mogelijk wel 1,5 kilometer...
(https://www.mierlonu.nl/nieuws/trof-
verdwaalde-kogel-nuenenaar-mogelijk-
wel-15-kilometer-verderop-afgeschoten/)
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Vrijdag was in ’t Patronaat de première van ‘Kroes en de Kruimeldiefjes’, de nieuweVrijdag was in ’t Patronaat de première van ‘Kroes en de Kruimeldiefjes’, de nieuwe
uitvoering van ’t Mierlo’s Jeugd Amateurtoneel. In de bakkerij van bakker Blomuitvoering van ’t Mierlo’s Jeugd Amateurtoneel. In de bakkerij van bakker Blom
worden zowel kruimels van de vloer als taarten uit de winkel gestolen, en het is aanworden zowel kruimels van de vloer als taarten uit de winkel gestolen, en het is aan
bakkersknecht Kroes om deze raadsels op te lossen. bakkersknecht Kroes om deze raadsels op te lossen. 

Het publiek maar vooral de kinderen op de eerste rij vonden het niet leuk dat er een pauze in
het stuk was, “het begon net spannend te worden” klonk het regelmatig met het naar buiten
gaan van de zaal. Een delegatie van de volwassen groep, die ook aanwezig was, was aangenaam
verrast. Door de leuke en zeer goede spel van spelers. Nieuwkomer Esmée, die een van de
Kruimeldiefjes speelt, beschreef het als “een leuk, spannend en grappig familiestuk.” Merthe,
tevens een nieuwkomer, speelt slechterik Spies en voegt toe: “Het heeft een sprookjesachtige
sfeer”. Het is echter wel een sprookje met een moderne twist: waar elders een toverspreuk of -
drank gebruikt zou worden, maakt Spies gebruik van computerchips en een gamecontroller om
de snode plannen van prins Holle Bolle uit te voeren. “Ik weet nog steeds niet of Spies een
jongen of een meisje is,” zegt Merthe, “maar hij/zij is in ieder geval gemeen.” Haar rol mag dan
gemeen zijn, maar de spelers vormen een hecht gezelschap. Het plezier was op het podium
duidelijk te zien.

Gratis workshopsGratis workshops
Binnenkort hebben we 2 gratis workshops en is bedoeld voor kinderen die het leuk vinden om
eens te kijken wat toneel spelen is. Dus als je zin hebt om te acteren, zingen en dansen, is dit
misschien wel iets voor jou! De workshops zijn op 22 en 29 juni en vinden plaats in het clubhuis
van de Handboog Prins Bernard, Arkweg 19 te Mierlo.  

Graag aanmelden bij: secretariaat@toneel-mierlo.nl In begin december spelen de
volwassenspelers het stuk “Een verhuizing en andere ongemakken”. Houd de website, Facebook
of Instagram in de gaten. www.toneel-mierlo.nlwww.toneel-mierlo.nl

Foto: “Het heeft een sprookjesachtige sfeer” (bron foto: ’t Mierlo’s Jeugd Amateurtoneel).

Dit nieuwsbericht is 12 keer bekeken

Verder in het nieuws

Hieronder een recent overzicht van alle belangrijke en relevante nieuwsberichten.

Roparun: ‘LevenRoparun: ‘Leven
toevoegen aan detoevoegen aan de
dagen’dagen’
Onder het motto "Leven
toevoegen aan de dagen,
waar vaak geen dagen
meer kunnen worden
toegevoegd aan het leven”
zamelen...

(https://www.mierlonu.nl/nieuws/roparun-
leven-toevoegen-aan-de-
dagen/)

avonden-wandelen-in-mierlo/)

Talentvolle renners aan de start van 42e
Kersenronde
(https://www.mierlonu.nl/nieuws/talentvolle-
renners-aan-de-start-van-42e-
kersenronde/)

Installatie pastoor Swagemakers
(https://www.mierlonu.nl/nieuws/installatie-
pastoor-swagemakers/)
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